
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ“ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 4” (กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)หนา 510 

 

การผลิตเห็ดนางฟาในถุงพลาสติกโดยใชซังขาวโพด 

The using corn cobs for produce Sarjor-caju mushroom in plastic bag 

 

เยาวพล ชุมพล1  
 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

 อีเมล: Yaovapol_2519@yahoo.co.th 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบวัสดุท่ีใชในการเพาะเห็ดนางฟาในถุงพลาสติกมี

วัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการใชซังขาวโพดในการเพาะเห็ดนางฟาในถุงพลาสติก 2) เพ่ือศึกษา

ผลผลิตของเห็ดนางฟาในปริมาณของซังขาวโพดท่ีทดแทนข้ีเลื่อยยางพาราในระดับตางกันในการเพาะ

เห็ดนางฟาในถุงพลาสติก โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Random Design (CRD)  ซ่ึงมี

กลุมทดลองดังนี้  กลุมท่ี 1 ข้ีเลื่อยยางพารา:ซังขาวโพดบด (100:0) กลุมท่ี 2 ข้ีเลื่อยยางพารา:ซัง

ขาวโพดบด (75:25) กลุมท่ี 3 ข้ีเลื่อยยางพารา:ซังขาวโพดบด (50:50) กลุมท่ี 4 ข้ีเลื่อยยางพารา:ซัง

ขาวโพดบด (25:75) และกลุมท่ี 5 ข้ีเลื่อยยางพารา:ซังขาวโพดบด (0:100)  เม่ือวิเคราะห

องคประกอบทางเคมีของซังขาวโพดมีพบวา มีเปอรเซ็นตไนโตรเจนท่ีสูงกวาข้ีเลื่อยยางพาท่ี 3.28 

และ 2.20 เปอรเซ็นตตามลําดับ ในขณะท่ีคุณคาทางโภชนาการของเห็ดนางฟาในแตละกลุมมีคุณคา

ทางโภชนาการท่ีใกลเคียงกัน เม่ือทําการเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางฟาในแตละกลุมการทดลอง

ในเดือนท่ี 1 (มิถุนายน) และ 2 (กรกฎาคม) พบวาในเดือนท่ี 1 การใหผลผลิตกลุมการทดลองท่ีไดรับ

ข้ีเลื่อยยางพาราท่ี 100 เปอรเซ็นต และ 75 เปอรเซ็นต สามารถใหผลผลิตเห็ดนางฟาไดสูงมากกวา

กลุมการทดลองอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ีผลผลิตในเดือนท่ี 2  กลุมทดลอง

ท่ีไดรับซังขาวโพด 100 เปอรเซ็นตมีแนวโนมใหผลผลิตมากกวากลุมทดลองท่ีไดรับข้ีเลื่อยยางพารา 

100 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

คําสําคัญ: เห็ดนางฟา, ซังขาวโพด,ข้ีเล่ือยยางพารา, ถุงพลาสติก 
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Abstract 

 This study is comparative materials used in the cultivation of Sarjor-caju 

Mushroom in a plastic bag, that has objective are 1) to study the use of corn cobs for 

the material in Sarjor-caju Mushroom in a plastic bag. 2) To determine production 

of Sarjor-caju mushroom at different levels of corn cobs in a plastic bag. The 

experimental design was Completely Random Design (CRD) as follows. (1) Rubber 

sawdust: Corn cop (100:0) (2) Rubber sawdust: Corn cop (75:25) (3) Rubber sawdust: 

Corn cop (50: 50) (4) Rubber sawdust: Corn cop (25:75) and (5) Rubber sawdust: Corn 

cop (0:100) respectively. When analyzed the nitrogen percentage of corn cobs and 

rubber sawdust were found 3.28 and 2.20 percent, respectively . While 

the nutrition of mushrooms in each group have similar nutritional value. 

When compared the production of Sarjor-caju 

mushrooms in each experimental group at 1 (June) and 2 (July). Found in the first 

month of experiment, that the production in the group 1 was higher than 

in the other group significant at P<0.05. While in the second month of experiment 

(July), the group 5 has the trend to produce more than the experimental group and 

different when compared with group 1 was significant at P<0.05. 
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1. บทนํา  

 เห็ดเปนอาหารท่ีมนุษยรูจักมาเปนเวลายาวนาน มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเห็ดวา อาหารท่ีทํา

มาจากเห็ดสามารถท่ีจะชวยกระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน  ลดความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือด

หัวใจ และชวยในการตานมะเร็งหลายๆ ชนิด เนื่องจาก เห็ดเปนอาหารท่ีปราศจากไขมัน มีปริมาณ

น้ําตาล และเกลือต่ํามากเปนแหลงโปรตีนคุณภาพสูงเม่ือเทียบกับโปรตีนท่ีไดจากเนื้อสัตว มีธาตุเหล็ก 

แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินซี วิตามินบีรวม ซีลีเนียม โปแตสเซียม และทองแดง (วัลลภ พรหมทอง, 

2543) เห็ดจึงเปนอาหารท่ีมีคุณคาสูงท่ีควรเลือกรับประทานเปนประจํา เหลานี้เปนเหตุผลท่ีทําใหการ

ผลิตเห็ดเปนธุรกิจท่ีนาสนใจ สามารถทํารายไดใหกับเกษตรกรไดเปนอยางดีเนื่องจากการผลิตเห็ดใน

ปจจุบันมีศักยภาพท่ีดีตอการตอบสนองความตองการของผูบริโภค  

 ในอดีตการบริโภคเห็ดทําไดโดยการแสวงหาในธรรมชาติ ซ่ึงการเกิดของเห็ดจําเปนท่ีจะตอง

อาศัยปจจัย ตางๆเชน อุณหภูมิ ความชื้น ในการเจริญเติบโต ดังนั้นการบริโภคเห็ดจึงข้ึนอยูกับฤดูกาล 
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ในปจจุบันการเพาะเห็ดสามารถทําไดตลอดป แตปริมาณผลผลิตอาจจะไมเทากันตามอุณหภูมิของ

ฤดูกาลและชนิดของเห็ด วิธีท่ีนิยมในการเพาะเห็ดในปจจุบันไดเลียนแบบจําลองจากทอนไม มีเศษข้ี

เลื่อยเปนหลักเปนสวนผสม โดยใชรํา น้ําตาล ดีเกลือ ปูนขาว ยิปซัม เปนสวนผสม มีวัตถุประสงค

เพ่ือใหเปนอาหารใหกับเชื้อเห็ดท่ีทําการเพาะเลี้ยง และทําใหถุงเห็ดแข็งเสมือนทอนไม แลวจึงนํากอน

เห็ดไปอบนึ่งฆาเชื้อกอนท่ีจะนําเชื้อเห็ดไปใส รอระยะท่ีเชื้อเจริญเต็มถุง แลวออกดอกจึงเก็บผลผลิตได

  (ปญญา โพธิ์ฐิติรัตน, 2532 ) 

 อยางไรก็ตามดวยลักษณะท่ีเดนในแงดังกลาว จึงสงผลใหเกษตรกรจํานวนมาก ทําการ

เพาะเลี้ยงเห็ดถุงกันมากข้ึน สงผลกระทบตอความตองการวัตถุดิบในการใชทํากอนเห็ดถุงพลาสติก 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ข้ีเลื่อยซ่ึงเปนวัสดุหลักในการผลิต ปจจุบันการเพาะเห็ดถุงพลาสติกนิยมใชข้ีเลื่อย

ท่ีไดจากไมยางพารา เนื่องจากมีคุณสมบัติท่ีเปนไมเนื้อออน เชื้อเห็ดเจริญไดดี และมีปริมาณมาก แต

ยังจํากัดอยูในพ้ืนท่ีท่ีทําการปลูกยางพารา เชนในภาคตะวันออก และภาคใต สําหรับในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือแมวามีการปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึน แตยังเปนตนยางพาราท่ีพ่ึงเริ่มทําการเพาะปลูก

และทําการกรีด  ทําใหเกษตรกรท่ีเพาะเห็ดถุงพลาสติกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอง 

สั่งซ้ือข้ีเลื่อยจากในพ้ืนท่ีดังกลาวจากภาวะดังกลาว ทําใหเกษตรกรเกิดการแยงชิงวัตถุดิบในการผลิต 

ในขณะท่ีวัตถุดิบมีราคาสูงข้ึนตามความตองการของเกษตรกรและมีระยะทางไกลในการจัดสงข้ีเลื่อย

ยางพารา (ปญญา โพธิ์ฐิติรัตน, 2532) 

 จากสภาพปญหาดังกลาว การศึกษาวัตถุดิบประเภทอ่ืน ท่ีสามารถนํามาใชในการผลิตกอน

เห็ดถุงพลาสติก จึงเปนหัวขอท่ีนาสนใจและศึกษา เพ่ือเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรในการเพาะเห็ด 

ท้ังนี้การพิจารณานําวัตถุดิบดังกลาวมาใชทดแทนข้ีเลื่อยยางพารา จึงตองคํานึงถึงวัสดุท่ีมีอยูใน

ทองถ่ินเปนหลัก ท่ีมีคุณสมบัติพอท่ีจะมาใชทดแทนข้ีเลื่อยยางพาราได ผลพลอยไดทางการเกษตรจึง

เปนแหลงวัตถุดิบท่ีนาสนใจ อยางไรก็ตามผลพลอยไดทางการเกษตรในปจจุบันไดมีการคิดคนวิธีการท่ี

จะนําไปใชประโยชนไดในกิจกรรมตางๆ อาทิเชน ฟางขาว ซ่ึงเปนผลพลอยไดทางการเกษตรท่ี

สามารถนํามาใชประโยชนในทางเกษตรไดหลากหลาย เชนการใชวัสดุฟางขาวมาทดแทนการใชข้ี

เลื่อยยางพารา จากการศึกษาของ อนันต กลารอด (2551) พบวา3ผลผลิตเห็ดนางฟาจากการเพาะโดย

ใชวัสดุฟางขาว กอนเชื้อเห็ด 1 กอน ใหผลผลิตเฉลี่ย 200 กรัม จากการเพาะโดยใชวัสดุข้ีเลื่อยไม

ยางพารา กอนเชื้อเห็ด 1 กอน ใหผลผลิตเฉลี่ย 300 กรัม3 และอายุการเก็บผลผลิตของข้ีเลื่อย

ยางพารามีอายุนานกวา ขณะท่ีตนทุนจากการใชฟางขาวต่ํากวา 

 นอกจากผลพลอยไดท่ีไดจากฟางขาวท่ีมีอยูในปริมาณมากในพ้ืนท่ีทองถ่ินแลว วัสดุท่ีนาสนใจ

อีกชนิดหนึ่ง นั่นคือซังขาวโพดซ่ึงเปนผลพลอยไดท่ีไดจากการปลูกขาวโพด และจากการสํารวจ

ปริมาณโดยเฉลี่ยพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในจังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกคิดเปน 1.96 เปอรเซ็นตของ

การเพาะปลูกพืช จังหวัดหนองบัวลําภู 5.42% และในจังหวัดเลย 36.19% ตามลําดับ (สํานักงาน
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เศรษฐกิจการเกษตร. 2552) ซ่ึงในปจจุบันการใชประโยชนจากวัสดุดังกลาวยังไมมีการนําไปใช

ประโยชนในการเกษตรรูปแบบอ่ืน ซ่ึงจะสามารถลดความเสี่ยงในการแยงชิงวัตถุดิบไดในอนาคต  การ

นําซังขาวโพดเหลานี้มาใชเปนวัสดุในการเพาะเห็ดถุงพลาสติกจึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจ เนื่องจากสามารถ

แปรรูปซังขาวโพดไดงาย และสามารถหาไดงายในพ้ืนท่ี  

 ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้ จึงไดนําเอาซังขาวโพดมาทําการแปรรูป ดวยวิธีการบดละเอียด 

เพ่ือใชทดแทนข้ีเลื่อยยางพาราในการผลิตกอนเห็ดถุงพลาสติกในอัตราสวนตางๆ เพ่ือศึกษาผลผลิต

ของเห็ดนางฟาท่ีได 

 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาการใชซังขาวโพดในการเพาะเห็ดนางฟาในถุงพลาสติก  

 2. เพ่ือศึกษาผลผลิตของเห็ดนางฟาในปริมาณของซังขาวโพดท่ีทดแทนข้ีเลื่อยยางพาราใน

ระดับตางกันในการเพาะเห็ดนางฟาในถุงพลาสติก 

 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 การศึกษาปริมาณการใชซังขาวโพดบด ทําการทดลองโดยใชปริมาณข้ีเลื่อยยางพาราและซัง

ขาวโพดบดท่ีแตกตางกันดังนี้ 

  กลุมท่ี 1  ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด 100 : 0 

  กลุมท่ี 2  ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด 75 : 25 

  กลุมท่ี 3  ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด  50 : 50 

  กลุมท่ี 4  ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด 25 : 25 

  กลุมท่ี 5  ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด 0 : 100 

 1) ทําการผสมกับวัสดุในขอท่ี  4  ทําการอัดกอนเห็ดจากสูตรผสมตางๆ ท้ัง 5 สูตร จํานวน

สูตรละ  100  กิโลกรัม และนําไปนึ่งฆาเชื้อ เพ่ือฆาเชื้อตางๆท่ีเปนศัตรูเห็ด ใชเวลาในการนึ่ง  3-4 

ชั่วโมง 

 2) เม่ือกอนเห็ดผานการนึ่งแลว ปลอยใหเย็นแลวจึงใสเชื้อเห็ดลงไป การใสหัวเชื้อเห็ดท่ีเลี้ยง

บนเมล็ดขาวฟางจะใสเชื้อลงประมาณ  20-30  เมล็ดตอถุง พรอมกับปดจุกดวยสําลี และหุมกระดาษ

เอาไว 

 3) กอนเห็ดท่ีใสเชื้อเห็ดแลว นําไปบมในโรงบมท่ีอุณหภูมิหอง เพ่ือใหเชื้อเห็ดนางฟาเจริญใน

กอนเห็ดจนเต็ม จะใชระยะเวลาประมาณ 3- 4 สัปดาห ซ่ึงกอนเห็ดท่ีดีเสนใยจะเจริญสมํ่าเสมอเปนสี

ขาวท้ังกอน  
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 4) กอนเห็ดท่ีมีการเจริญของเชื้อเห็ดนางฟาเต็มถุงแลว จะถูกนําไปออกดอกในโรงเรือนท่ี

สรางดวยหลังคามุงหญา ท่ีสามารถเก็บความชื้นไดดี ซ่ึงจะตองมีความชื้นระหวาง 80 ถึง 85 

เปอรเซ็นตข้ึนไป 

วิธีการดําเนินงาน 

 การศึกษาปริมาณการใชซังขาวโพดบด ทําการทดลองโดยใชปริมาณข้ีเลื่อยยางพาราและซัง

ขาวโพดบดท่ีแตกตางกันดังนี้ 

  กลุมท่ี 1  ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด 100 : 0 

  กลุมท่ี 2  ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด 75 : 25 

  กลุมท่ี 3  ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด  50 : 50 

  กลุมท่ี 4  ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด 25 : 25 

  กลุมท่ี 5  ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด 0 : 100 

 1) ทําการผสมกับวัสดุในขอท่ี  4  ทําการอัดกอนเห็ดจากสูตรผสมตางๆ ท้ัง 5 สูตร จํานวน

สูตรละ  100  กิโลกรัม และนําไปนึ่งฆาเชื้อ เพ่ือฆาเชื้อตางๆท่ีเปนศัตรูเห็ด ใชเวลาในการนึ่ง  3-4 

ชั่วโมง 

 2) เม่ือกอนเห็ดผานการนึ่งแลว ปลอยใหเย็นแลวจึงใสเชื้อเห็ดลงไป การใสหัวเชื้อเห็ดท่ีเลี้ยง

บนเมล็ดขาวฟางจะใสเชื้อลงประมาณ  20-30  เมล็ดตอถุง พรอมกับปดจุกดวยสําลี และหุมกระดาษ

เอาไว 

 3) กอนเห็ดท่ีใสเชื้อเห็ดแลว นําไปบมในโรงบมท่ีอุณหภูมิหอง เพ่ือใหเชื้อเห็ดนางฟาเจริญใน

กอนเห็ดจนเต็ม จะใชระยะเวลาประมาณ 3- 4 สัปดาห ซ่ึงกอนเห็ดท่ีดีเสนใยจะเจริญสมํ่าเสมอเปนสี

ขาวท้ังกอน  

 4) กอนเห็ดท่ีมีการเจริญของเชื้อเห็ดนางฟาเต็มถุงแลว จะถูกนําไปออกดอกในโรงเรือนท่ี

สรางดวยหลังคามุงหญา ท่ีสามารถเก็บความชื้นไดดี ซ่ึงจะตองมีความชื้นระหวาง 80 ถึง 85 

เปอรเซ็นตข้ึนไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ขอมูลผลผลิตของเห็ดนางฟา  ทําการเก็บผลผลิตของเห็ดนางฟาในแตละวัน จะเก็บขอมูล

ของแตละกลุมการทดลอง 2 ครั้ง คือเวลาเชา เวลา 08.30 นาฬิกา และในเวลาเย็น เวลา 16.00 

นาฬิกา  โดยทําการชั่งผลผลิตในแตละหนวยการทดลองทุกหนวยการทดลอง บันทึกน้ําหนัก ตลอด

ระยะเวลาการออกดอกของเห็ดนางฟา  

 2.  ขอมูลภาวะแวดลอม ทําการบันทึกอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนท่ีออกดอกเห็ด

นางฟา และอุณหภูมิภายนอกโรงเรือน เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิความชื้นท่ีสงผลตอ

ผลผลิตของเห็ดนางฟา 
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สถิติท่ีใชในการทดลอง 

 นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองมาทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ Analysis of variance 

(ANOVA) ตามทดลองแบบ Completely Random Design (CRD) โดยมีกลุมการทดลองท้ังสิ้น 5 

กลุมการทดลอง มีหนวยการทดลองคือ กอนเห็ด จํานวน 10 กอน จํานวน 3 ซํ้า นําขอมูลท่ีไดจาการ

บันทึกผลผลิตในแตละกลุมการทดลองทําการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี  Duncan’s New 

Multiple Range Test ตามวิธีการของ steel and Torrie (1980) 

 

4. ผลการวิจัย 

 การศึกษาองคประกอบทางเคมีของวัสดุเพาะเห็ดนางฟา 

 การใชซังขาวโพดทดแทนข้ีเลื่อยยางพาราไดมีการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของวัสดุ 

เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ด โดยเฉพาะอยางยิ่งเปอรเซ็นตไนโตรเจน ซ่ึงถือ

วาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีเชื้อเห็ดจะนําไปใชประโยชนในการเจริญเติบโตและใหผลผลิต โดยไดทําการ

วิเคราะหวัสดุเพาะเห็ดของแตละกลุมการทดลอง ท้ังกอนและหลังการทดลอง ดังแสดงในตารางท่ี 1 

และตารางท่ี 2 ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี  1  องคประกอบทางเคมีของวัสดุกอนการทดลองเพาะเห็ดนางฟา 

กลุมงานทดลอง เปอรเซ็นตไนโตรเจน เปอรเซ็นตเถา 

ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด( 100 : 0) 2.20 6.54 

ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด( 75 : 25) 2.33 6.34 

ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด( 50 : 50) 2.89 5.13 

ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด( 25 : 25 ) 3.42 6.56 

ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด (0 : 100) 3.28 7.48 

 จากตารางท่ี  1  แสดงองคประกอบทางเคมีของวัสดุเพาะเห็ดฟางในแตละกลุมการทดลอง 

ซ่ึงจากการวิเคราะหเปอรเซ็นตของไนโตรเจนและเถา โดยเฉเพาะอยางยิ่งเปอรเซ็นตไนโตรเจนท่ีมีผล

ตอการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดนางฟา จะเห็นวาในกลุมท่ีไดรับซังขาวโพดบด 100 เปอรเซ็นตมี

ไนโตรเจน 3.28 เปอรเซ็นต ขณะท่ีกลุมท่ีไดรับข้ีเลื่อยยางพารา 100 เปอรเซ็นต มีไนโตรเจน 2 

เปอรเซ็นต ขณะท่ีเปอรเซ็นตเถาในแตละกลุมการทดลองไมแตกตางกันมากนัก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

6.14 เปอรเซ็นต 
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ตารางท่ี  2  องคประกอบทางเคมีของวัสดุหลังการทดลองเพาะเห็ดนางฟา 

กลุมงานทดลอง เปอรเซ็นตไนโตรเจน เปอรเซ็นตเถา 

ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด( 100 : 0) 4.93 9.10 

ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด( 75 : 25) 5.35 9.83 

ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด( 50 : 50) 4.65 9.70 

ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด( 25 : 25 ) 3.65 9.84 

ข้ีเลื่อยยางพารา : ซังขาวโพดบด (0 : 100) 4.16 9.10 

 จากตารางท่ี  2  ทําการสุมกอนเห็ดนางฟาหลังจากการเก็บผลผลิตไปแลว 2 เดือน ทําการ

วิเคราะหองคประกอบเคมีของวัสดุหลังการทดลองพบวาเปอรเซ็นตไนโตรเจนกอนการทดลองพบวา

เปอรเซ็นตไนโตรเจนของกอนเห็ดในแตละกลุมการทดลองมีคาท่ีไมแตกตางกันมากนัก ท้ังนี้เนื่องจาก

เวลาในชวงของการนํากอนเห็ดมาวิเคราะหยังเปนชวงเวลาท่ีกอนเห็ดนางฟายังใหผลผลิตอยู ซ่ึงจะ

สังเกตเห็นวากอนเห็ดหลังการทดลองจะมีเปอรเซ็นตไนโตรเจนสูงกวากอนการทดลอง ท้ังนี้เนื่องจาก

การเพ่ิมข้ึนของเชื้อเห็ดนางฟาท่ีเปนสิ่งมีชีวิตประเภทยีสตและมีไนโตรเจนเปนองคประกอบหลัก 

ขณะท่ีเปอรเซ็นตเถาของกอนเห็ดนางฟามีคาเพ่ิมข้ึนเชนกัน ท้ังนี้เถาถือวาเปนแรธาตุท่ีเชื้อเห็ด

นําไปใชไดนอย เม่ือเวลาผานไปสัดสวนโภชนะ ท่ีเปนสารอินทรียจะถูกเชื้อเห็ดนางฟานําไปใชทําให

สัดสวนของ 

สารอนินทรียท่ีแสดงอยูในรูปของเถามีคามากกวากอนเห็ดกอนการทดลอง 

 

5. อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดดังนี้ 

 จาการศึกษาองคประกอบทางเคมีของวัสดุกอนการทดลองเพาะเห็ดนางฟาพบวา 

 ผลการศึกษาการใชซังขาวโพดในการเพาะเห็ดนางฟาในถุงพลาสติก การใชซังขาวโพด

ทดแทนข้ีเลื่อยยางพารา ไดมีการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของวัสดุเพาะเห็ดนางฟา พบวา 

เปอรเซ็นตไนโตรเจนของกลุมท่ีไดรับซังขาวโพดบด 100 เปอรเซ็น สูงกวากลุมท่ีไดรับข้ีเลื่อยยางพารา 

100 เปอรเซ็นท่ีระดับ 3.28 และ 2.20 เปอรเซ็นต ตามลําดับเพราะวาเปอรเซ็นตไนโตรเจนท่ีมีผลตอ

การเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดนางฟา 

 

 

 จากการศึกษาองคประกอบทางเคมีของวัสดุหลังการทดลองเพาะเห็ดนางฟา 

 การสุมกอนเห็ดนางฟาหลังจากการเก็บผลผลิตไปแลว 2 เดือน ทําการวิเคราะหองคประกอบ

เคมีของวัสดุหลังการทดลองพบวาเปอรเซ็นตไนโตรเจนของกอนเห็ดในแตละกลุมการทดลองมีคาท่ีไม
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แตกตางกันมากนัก ท้ังนี้เนื่องจากเวลาในชวงของการนํากอนเห็ดมาวิเคราะหยังเปนชวงเวลาท่ีกอน

เห็ดนางฟายังใหผลผลิตอยู ซ่ึงจะสังเกตเห็นวากอนเห็ดหลังการทดลองจะมีเปอรเซ็นตไนโตรเจนสูง

กวากอนการทดลอง ท้ังนี้เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของเชื้อเห็ดนางฟาท่ีเปนสิ่งมีชีวิตประเภทยีสตและมี

ไนโตรเจนเปนองคประกอบหลัก 

  

6.  สรุป 

 จากการทดลองเพาะเห็ดนางฟาจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรคือซังขาวโพด มาบดเตรียม

เปนวัสดุเพาะเห็ดโดยผสมซังขาวโพดบดตามอัตราสวนแลวเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเปนข้ีเลื่อยยางพารา 

พบวา 

 1.  ผลผลิตในเดือนท่ี 1 ของการใหผลผลิตกลุมการทดลองท่ีไดรับข้ีเลื่อยยางพาราท่ี  100 

เปอรเซ็นตและ  75  เปอรเซ็นตสามารถใหผลผลิตเห็ดนางฟาไดมากกวา กลุมการทดลองท่ีไดรับ ซัง

ขาวโพดบด  100  เปอรเซ็นต  75  เปอรเซ็นต และ  50  เปอรเซ็นต 

 2.  ผลผลิตในเดือนท่ี 2  ของการใหผลผลิต พบวากลุมท่ีไดรับซังขาวโพด 100 เปอรเซ็นต 

สามารถใหผลผลิตมากกวากลุมท่ีไดรับข้ีเลื่อยยางพารา  100  เปอรเซ็นตขณะท่ีกลุมท่ีไดรับข้ีเลื่อย

ยางพารา 75เปอรเซ็นต (ซังขาวโพด 25 เปอรเซ็นต) มีผลผลิตท่ีไมแตกตางจากกลุมท่ีไดรับซังขาวโพด 

100 เปอรเซ็นต 

 3.  จากการทดลองแสดงใหเห็นวาการเพาะเห็ดนางฟาสามารถท่ีจะใชซังขาวโพดบดทดแทน

ข้ีเลื่อยยางพาราได  100  เปอรเซ็นต ซ่ึงถึงแมวาในระยะเดือนท่ี  1  จะมีปริมาณการใหผลผลิตนอย

กวากลุมอ่ืนๆ แตในระยะเดือนท่ี  2  ของการใหผลผลิตการใชซังขาวโพดบดสามารถใหผลผลิตได

มากกวากลุมอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 1. การศึกษาการเพาะเห็ดในโรงเรือนตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพ

อุณหภูมิความชื้นใหมีความเหมาะสมยิ่ง ท้ังนี้เนื่องจากสถานท่ีกอสรางโรงเรือนเพาะเห็ดอยูในสถานท่ี

กลางแจงมากเกินไปจึงทําใหอุณหภูมิท้ังภายนอกและอุณหภูมิภายในสูงซ่ึงมีผลตอการออกดอกของ

เห็ดนางฟาได 

 2. การใชซังขาวโพดเพ่ือใชเปนวัสดุในการเพาะเห็ดนางฟาในถุงพลาสติก ตองมีการนึ่งฆาเชื้อ

ท่ีดี เพราะอาจจะมีจุลินทรียชนิดอ่ืน การทดลองพบวาการใชซังขาวโพดบด สามารถนํามาใชเตรียม

เปนวัสดุสําหรับเพาะเห็ดนางฟาได แตอยางไรก็ตามเม่ือมีการใชซังขาวโพดบดในปริมาณท่ีมากตองมี

การนึ่งฆาเชื้อเปนอยางดีและใชเวลานาน เนื่องจากพบเชื้อเห็ดในถุงพลาสติกจะเกิดราสีสมข้ึนในระยะ

บมเชื้ออยูในซังขาวโพดท่ีเปนสาเหตุใหเชื้อเห็ดไมสามารถเจริญได 



โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ“ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 4” (กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)หนา 518 

 

 3. เนื่องจากผลผลิตของเห็ดนางฟาสามารถเก็บไดในระยะเวลายาว การศึกษาครั้งตอไปจึง

ควรมีการบันทึกขอมูลผลผลิตในระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือวิเคราะหแนวโนมของผลผลิตในแตละกลุม

การทดลองใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

คําขอบคุณ 

 การศึกษานี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี และขอขอบคุณศูนยวิจัยและพัฒนาทองถ่ินบานตาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีท่ีได

อนุเคราะหพ้ืนท่ีสําหรับใชในการทดลอง 

 

เอกสารอางอิง 

ปญญา โพธิ์ฐิติรัตน. 2532. เทคโนโลยีการเพาะเห็ด. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช. คณะ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2552. ขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร. [Online].(10,ตุลาคม 2554).     

Available URL: http://www.oae.go.th/main.php?filename=index. 

วัลลภ พรหมทอง.2543. เห็ดเพาะกินได เพาะขายได. สํานักพิมพมติชน.กรุงเทพมหานคร 

อนันต กลารอด.วิชาการเพาะเห็ดและเล้ียงเช้ือเห็ด. [Online].(10,สิงหาคม 2553). Available 

URL http://klarod.blogspot.com/2008/08/blog-post.html. 

Steel R.G.D. and Torrie, J.H. (1980), Principles and Procedures of Statistics, Second 

             Edition, New York: McGraw-Hill Book Co. 

 

http://www.oae.go.th/main.php?filename=index
http://klarod.blogspot.com/2008/08/blog-post.html

	การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้า
	การใช้ซังข้าวโพดทดแทนขี้เลื่อยยางพาราได้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เชื้อเห็ดจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตและให้...
	ตารางที่  1  องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุก่อนการทดลองเพาะเห็ดนางฟ้า
	จากตารางที่  1  แสดงองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุเพาะเห็ดฟางในแต่ละกลุ่มการทดลอง ซึ่งจากการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนและเถ้า โดยเฉเพาะอย่างยิ่งเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดนางฟ้า จะเห็นว่าในกลุ่มที่ได้รับซังข้าวโพดบด 100 เป...
	ตารางที่  2  องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุหลังการทดลองเพาะเห็ดนางฟ้า
	จากตารางที่  2  ทำการสุ่มก้อนเห็ดนางฟ้าหลังจากการเก็บผลผลิตไปแล้ว 2 เดือน ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีของวัสดุหลังการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนก่อนการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนของก้อนเห็ดในแต่ละกลุ่มการทดลองมีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้เน...
	สารอนินทรีย์ที่แสดงอยู่ในรูปของเถ้ามีค่ามากกว่าก้อนเห็ดก่อนการทดลอง

